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Pietinės Afrikos Uniono pre
mieras gen. Botha mirė. Buvo 
pagavęs influenzą.

Suv. Valstijų valdžia netru
kus pasiūlys pardavimui 100 
karinių laivų.

Rusijos bolševiki} valdžia na- 
cijonalizavo garsaus rašytojo 
Tolstojaus dvarą Jasnaja Po- 
lianą.

Benin, Rusijos bolševikų 
premieras, atsiuntė į Kišenevą 
delegaciją tartis su Rumunija 
apie taiką.

New Yorke apkaltinta 10 
groceminkų už ėmimą už cuk
raus svarą virš po 11c.

Pir-
Colum-

Amerikos valdžia pardavė 
Francijai likusias karines reik- 
menas. buvusias Francijoj už 
$400.000.000.

TURĖJO DAR 30 MILIJONŲ.
Andrew Cac^gie, kurs ne- 

senei mirė, paliko $30.000.000. 
Begyvendamas buvo išaukavęs 
$350.000.000.

Pietinėj Rusijoj gen. Deni- 
kin atėmė nuo bolševikij mies
tą Beroslav Kersono gub.

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytu Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

t

Bostone susivienijo

Kaip bus pasirašyta po tai
kos sutartimi su Austrja, tai 
taikos konferencija ketina imti 
vakacijas.

350 Broadway, So. Boston,Mass
TEL. SO. BOSTON 212 OB SO. BOSTON 600. 

JEIGU VIENAS UŽIMTAS ŠAUK KITĄ.

NEWABK’O, N. J. VYČIŲ BENAS.
Pirmoji eilė: Martinaitis. Juikis, Vakukis, Bau- 

rušaitis. Jaškauskas, Lukošiūnas.
Antroji eilė: Dambrauskas, Tarosas, Gvazdaitis, 

Savickas, Sruogis.
TreNoji viršutinė eilė: Alseika, Burokas, Sereika, 

Sarapas, škiema.

PAVYZDINGAS VAKARAS!!
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“DARBININKAS,” 
242 Broadway, So. Boston, Ma—

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia, mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotų ten, kur 
tikybiniai principai atmesti.

SUBATA, RUGPJŪČIO 30 D., 1919. KAINA 3 CENTAI.

Nuramino darbininkus
Nupigins maistą

I

MAISTĄ NUPIGINS PER 
90 DIENŲ.

Suv. Valstiji} valdžia paža
dėjo padaryti pastangas nupi
ginti maistą. Tuomi pažadu 
bus nuraminta sujudintos dar
bininkų minios ir sulaikyta 
nuo streikų. Geležinkelių ir 
karšapių darbininkai lauks 
valdžios pažadėjimo ir jei pra
gyvenimas neatpigs, tai tuo
met darbininkai pasilaiko tei
sę streikuoti.

METINĖ DARBININKŲ 
KONFERENCIJA.

Metinė darbininkų konferen
cija, kurią 13 dalis taikos su
tarties tarp Alijantų ir Vokie
tijos pasirašytos Varsaillese 
birželio 28 d. 1919 reikalauja, 
kad Suvienytų Valstijų val
džia sušauktų į Washigtoną, 
kongresui leidžiant Preziden
tas šaukia susirinkti spalių 29 
d. 1919.

Pakvietimas yra siunčiamas 
kiekvienai tautai, kuri dabar 
yra arba kuri prieš konferen
ciją taps nariu tarptautiško- 
sios darbo organizacijos, kaip 
to reikalauja 307 paragrafas 
Taikos Sutarties. Pakvietimas 
pasiųstas kablegramu Ameri
kos Ambasadoriams ir yra se
kančio turinio:

“Jums yra įsakoma sekantį 
pranešimą įduoti prezidentui 
tos valstijos, kurioje esi užtvir
tintas: ‘Suv. Valstijų pre
zidentas sulyg §XIII dalies 
Taikos Sutarties tarp Alijantų 
ir Vokietijos, pasirašytos Var- 
saHlese, birželio 28 d. 1919 m. 
ir sulyg Kongreso jam suteikto 
autoriteto šiuo šaukia pirmąjį 
Metinės Darbininkų Konferen
cijos susirinkimą, kaip ten pa
sakyta, susirinkti AVashingto- 
ne vidurdienį spalių 29 d. 1919.

Suvienytų Valstijų Vyriau
sybė šiuo kviečia visas tautas, 
kurios yra dabar arba kurios 
prieš tą susirinkimą taps na
riais Tarptautiškosios Darbo 
Organizacijos, kaip rekalauja- 
ma 387 straipsnyje, siųsti savo 
delegatus ir kitus atstovus į 
AVasliingtoną dalyvauti šioje 
kon ferenci joje.

“Jus taip pat praneškite vy
riausybei, kurios ėsi priimtas, 
kad visos smulkmenos link pri
ėmimo ir jų atstovų apgyven- 
dijimo Washingtone gal būti 
surengta par čia esančius jų 
diplomatiškus atstovus. (Ma
lonėk gauti ir telegrafuoti de
partamentui vardus delegatų 
ir jų patarėjų. Išlaidos už te-

legramus turi būti mums pra
neštos, kad departamentas ga
lėtų jas apmokėti.

“Jūs taip-pat padėkite jiems 
pasportij transportacijas ir tt. 
reikaluose.”

Prezidentas Wilson’as, lie
pos 24 d., 1919 ypatiškai įsakė 
W. B. Wilson darbo sekreto
riui paimti į savo rankas visą 
tvarką, koki reikalinga tam su
sirinkimui ir laikymui konfe
rencijos.

• Tuo pasinaudodamas Sekre
torius Wilson nuskyrė N. A. 
Smith iš New Yorko miesto, 
buvusį prie Suvienyti} Valstijų 
Samdymo Biuro Sekretorių 
tame darbe padėti. E. TI. 
Greenwood iš AVashington I). 
C. buvusį prie War Risk Insu- 
rance Bureau Sekretorius, pa
skyrė Smitliui už asistentą.

Metinės Darbininkų Konfe
rencijos Tarptautiškasis Orga- 
nizcijos Komitetas, kuris turė
jo posėdžius Londone, užbaigė 
savo darbą Ambasadoriui Da- 
vis tapo įsakyta, prezidento 
vardu rugsėjo mėnesį pakvies
ti Komitetą į "VVashingtoną ir 
manoma, kad užtikro jis tuo 
laiku perkels savo ofisą prie 
Darbo Departamento.

KAIP PABRANGO. 
MAISTAS.

Sulyginant maisto kainas, 
kurios buvo Suv. Valstijose 
gegužio 15, 1913, su kainomis 
buvusiomis gegužio 15 1919, 
tai pasirodo, kad kainos paki
lo ant valgomų daiktų 91 nuoš.

Taukai pabrango ant 146 
nuoš., miltai — 127 nuoš., laži
ninkai ant 110 nuoš., bulvės — 
106 nuoš., kiaušiniai 102 nuoš.. 
cukrus ir vištos nuoš., sviestas 
89 nuoš., pienas 69 nuoš.

Randos pakilo ant 28 nuoš., 
Drabužiai ant 100 nuoš. Ku
ras, šviesa ir šilima ant 57 
nuoš.

KASYKLAS TURI VALDY
TI VALDŽIA.

National Coal Association 
prezidentas Tavlor sako, kad 
mainieriai pradeda varytis 
prie to, kad suvisuomeninti 
anglių kasyklas. Sako, kad 
mainieriai pareikalaus vald
žios supirkti kasyklas ir pa
vesti darbininkams vedimui. 
Taylor sako, jog jau dabar 
daug mainierių varosi už įve
dimą penkių dienų darbo po 
6 vai. dienoj.

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer Statė Bank
141 Washington Street, New York, N, Y.

ŠVĘSIME.
Ateinantį panedėlį Darbo 

Dieną švęsime ir “Darbinin
ko” ofisas bus uždarytas. U- 
tarninkinis “Darb.” numeris 
neišeis.

Bostono lietuviai pra 
džiugins Lietuvą.

PREZ. WILS0N MARŠRUTĄ
Prez t\)ilson apleis Sostinę 

ateinančia seredą. Važinės 
po Ameriką ir aiškins visuome
nei apie taikos sutartį, 
mą prakalbą pasakys 
bus, O. ketverge.

ATMETĖ PASIULIJIMĄ.
Chicagos namų statytojams, 

kurie dabar streikavo, pasiūly
ta 92c. į vai. Pasiulimas at
mestas. Reikalauja $1.00 vai.

Oemogorai sukilo prieš Ser
bijos valdžią. Prasidėjo tikra 
nvoliucija. Geležinkelis tarp 
Virpazar ir Aut i vari perkirs
tas. Serbija stropiai rengiasi 
užslopinti judėjimą.

Vengrijoj susidarė, naujas 
mmisterių kabinetas.

Herbert Hoover, galva tarp- 
alijantinės maitinimo komisi
jos, netrukus grįš iš Europos 
namo, j Ameriką. Jisai venani 
korespondentui pasakė, kad jo 
darbas pasibaigė ir dabar eina, 
tik keletas laivų su provizijo- 
mis Austrijai ir Baltiškoms 
valstybėms. Tie visi laivai pa
sieks savo vietą prieš rugsėjo 
10 d. Pasakė, kad jei Europa 
nori atsitaisyti, tai turi stoti 
darban.

Nuo Europinės karės per
traukimo iš Amerikos Į Europą 
maisto išgabenta virš 10.000. 
000 tonų. /

Iš Genevos pranešama, kad 
paleistasis gandas buk Bruse- 
lis renkamas Tautų Lygos sos
tine, vietoj Genevos, esąs netei
singas.

Francijoj 10.600 Amerikos 
kareivių sergsti 40.000 Vokie
tijos nelaisvių. Jie negali bū
ti sugrąžinti Vokietijon iki tol, 
kol tris alijantų valstybės pa- 
tvirtys taikos sutartis. Tų ne
laisvių užlaikymas Amerikai 
atseina $1.090.000 mėnesyje

! !♦ S

DAUGELIS RENGIASI 
EMIGRUOTI.

Vokietijoj Emigracijos Biu
re užsiregistravo 5.000.000 vo
kiečių norinčių keliauti į sve
timas šalis.

PAŽADĖJO.
So. Bostoniečiai, pamatę 

“Darb.” pranešimą apie auka- 
vimą Lietuvai knygų, labai 
pritaria tam sumanymui. Dau
gelis atėję į “Darbininką” pa
sakė perkratysią savo knygas 
ir visas be kurių gali apseiti, 
atnešiu į “Darb.” pasiuntimui 
į Lietuvą. Tarp pasižadėju- 
sių yra: Zosia Gurkliutė, Tek
lė Blužienė, Vincas Stankus, 
Jonas Vilkišius, Kazys Junevi
čius, Povilas Petrauskas, Jo
nas Glineckas, Zigmas Klapa
tauskas, Ona Jankienė, Mari
jona Brikaitė, Marcelė ir Zu
zana Žukauskaitės. Toliau kai 
kurie pažadėjo ne knygomis 
prisidėti bet aukuoti persiunti
mui. Dar kiti žadėjo “Darb.” 
knygine nupirkti knygų ir jas 
aukauti Lietuvai.

KIEK ATSIĖJO STREIKAS.
Anglijoj Yorkshire mainie

rių streikas atsėjo $39.000.000 
Mainierių unija turėjo savo- 
kasoj streikininkų fonde $1.- 
400.000. Tai per keturias strei
ko savaites tų pinigų neliko. 
Dėl streiko maitoms--blėdies 
padaryta už $10.000.000, ang
lių pramonei nuostolių $10.- 
000.000, pramonėms, surištoms 
su anglių pramone, nuostolių 
$12.500.000.

Agrikultūros Departmentas 
skelbia, kad šiemet Massachu- 
setts valstijoj labai gerai užde
rėjo spanguolės.

Suv. Valstijų kongrese įneš
ta bilius kuriuo protestuojama 
prieš Amerikos kariuomenės 
siuntimą į Sileziją. Mat ten 
prasidėjo riaušės tarp lenki} ir 
vokiečių. Prie riaušių sukurs
tė Lenkijos valdžia. Riaušėms 
kilus Lenkijos valdžia atsišau
kė į alijantus, kad atsiųstų sa
vo kariuomenės.

Jugo-Slavija pasiuntė savo 
delegatą į Budapeštą rūpintis 
Vengrijoj serbų reikalais.

Taikos konferencija Pary
žiuje gavo žinią, būk Mintau
joj vokiečiai buvo užpuolę lat
vių vyriausią būklę ir pavogė 
50.000 rublių. Vokietijos val
džia buvo įsakius savo karei
viams išsinešti iš Latvijos. Bet 
vokiečiai neklauso ir sako, būk 
latviai žadėję jiems suteikti 
piliitystės teises, jei liksis Lat
vijoj. Vokiečių vadas von u— 
Goltz atsiprašė latvių už pavo
gimą minėtų pinigų.

Vokietijos armijos viršinin
kas Noske paskelbė, jog kon
fiskuos laikraštį Freilieit, jei ir 
toliau prikaišinės valdžiai ne
būtus daiktus. Freiheit yra 
bolševikų organas.

Pildantysis Komitetas kar- 
šapių darbininkų unijų išsiun
tinėjo unijų viršininkams pata
rimų, kad priimti prez. Wilso- 
no pasiūlijimą mažo pakėlimo 
algų ir prigelbėti tuomi val
džiai nupiginti pragyvenimą.

So. 
visi nuteriotos ir priešų sle
giamos Lietuvos prieteliai. 
Susivienijo, kad rugsėjo 
mėnesį visokiausiais būdais 
rinkti pinigus, drabužius^ 
avalines ir maistą ir be jo
kio atidėliojimo patys pa
siųs į Lietuvą. Kaip tik su
sirinks pinigų tūkstantis ir 
viršaus doleri)}, tai kableg- 
rama prez. Antano Smeto
nos vardu ir bus pasiųsti į 
Lietuvą.

Viso to didžio darbo ve
dimui susirinkime, laikyta
me pereitą seredą Lietuvių 
salėje išrinkta tam tikras 
komitetas. Pirm, išrinktas 
Antanas Ivaškevičius, vice- 
pirm. Povilas Petrauskas, 
prot. rašt. L. Melaikiutė, 
fin. rašt. Bronė Valentukė, 
ižd. Juozas Šokas, (po $20.- 
000 kaucija), iždo globėjai 
Marijona Romanienė ir 
Pratapas. Mikolas Venys 
išrinktas rūpintis pakvieti
mu kalbėtojų, paėmimu sa
lių, surengimu koncerti} ir 
kitų pramogų.

Dar išrinkta Publikacijos 
komisija ir kolektoriai.

Drabužių, avalinių ir mai
sto rinkimo komisijos bus 
išrinktos vėliau.

Legaliu patarėju — advo
katas Bagočius.

A psitaksuokime.
Šitą didžiulį piniginį o- 

fensyvą varant, komiteto 
ai manymu, Bostono ir apie- 
der linkių lietuviai privalo apsi- 

taksuoti. Taksos ant biznie
rių. profesionalų, gerai už
dirbančių meistrų žinoma 
bus augščiausios. Darbi
ninkai su šeimynomis au
kuos sulyg išgalių.

Šitan darban turi eiti vi
si kam tik rūpi prigelbėti 
vargstančiai priešų apstotai 
Lietuvai. Kas neįstengia 
didelės aukos, tas teduoda 
savo laiko ir darbo, tai yra 
vakarais ir šventadieniais 
lai stoja komisijoms talkon. 
Teapsiima kolektoriais. Te-

padeda rinkti, tvarkyti dra
bužius. Tepadeda surasti 
drabužiams skrynių, tepa
deda drabužius, avalines ir 
maistą supakuoti į skrynias 
ir jas drūtai apkalti. Pra
šomi talkon karpenteriai ir 
kitokie meistrai.

Visi įsikinkykime į dar
bą, varomą dėl Lietuvos.

Raginkite vieni kitus prie 
aukavimo, prie pagelbėji
mo komisijoms, kurios už- 
ves ir atliks darbo juo dau
giau, juo daugiau atsiras 
pagelbininkų.

Piniginė auka toli gražu 
ne viskas ir ne visiems iš
galima. Aukuokite savo lai
ko ir uolaus darbo. Daug' 
galima prisidėti ir žodžiu. 
Atsilikėlius, išsisukinėtojus 
raginkite prie darbo prisi
dėti.

TJžgyrė.

Šitą darbą užgyrė delega
tas iš Lietuvos gerb. kun. 
Laukaitis. Gerb. klebonas 
kun. K. Urbonavičius pa
gelbsti šitame darbe.

Laikraščiai aptaksuoti.
Kartu su biznieriais ap- 

taksuojami vietota lietuvių 
laikraščiai, kurie jei ne tie
siogine auka, tai atsiteis 
garsinimu šito darbo.

Pirmon ugnin.
Ateinančią nedėlią rugpj. 

31 d. vakare Municipal sa
lėje prie Broadway tarp G 
ir II gatvių bus pradžia 
milžiniškojo ofensyvo. Nar
siausieji ten stos pirmon ug
nin. Ten bus prakalbos. 
Kalbės žymūs amerikonai ir 
lietuvių kalbėtojai.

Apielinkės i darbą.
Bostono apielinkės priva

lėti} būt įtrauktos į Bostono 
sukuri. Cambridge*io, Brig- 
htono, Norwoodo. Hyde 
Parko ir kiti miesčiukai tu
rėtų pasidėti. Iš visų apie- 
linkių veiklesnieji vyrai ir 
moterys lai atvyksta atei
nančią nedėlią į prakalbas ir 
gaus nurodymus kas dary
ti.

Valio! visi į darbą!

James M. Keyes
Advokatas

Suv. Valstijų ambasadorius 
Morris, lankęsis Siberijos so
stinėje Omske, pataria pripa
žinti Kolčako valdžią rr suteik
ti jam paramą. Be to Siberiją 
apims bolševizmas.

Francijos ir Anglijos kapita
listai stengiasi supirkti visus 
laivus Dunojaus upės. Tuomi 
jie nori sumonopolizuoti ta upe 
transpoTtaciją.. -............

Bengia L. D. S. 4-ta kuopa, naujos bažnyčios naudai. 
BBOOKSIDE PA B K T E A TRO SVĖ TA INĖJ 

NEDĖLIOJ, RUGPJ. 31, 1919 ATHOL, MASS.
7 valandą vakare.

Bus perstatyta “ŠV. ELZBIETA,” sceniškas per
statymas 4-se veikmėse ir “DAINA BE GALO.” Be 
krašto begalo, negirdėta. Didžiai juokingos ir tūkstan
tinės dainos. Komedija viename akte. Bus žymus kal
bėtojas.
Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės:—

Nuoširdžiai kviečiame koskaitlingiaūsia atsilankyti iš visur ant 
šio mūši) parengto gražaus vakaro.

Geriausia proga dabar yra prisirašyti prie L. D. S. 4-tos kp. 
Kas prisirašys iki Rugpj. 31 d. š. m. ir užsimokės Įstojimą ir už 
visus metus, "as gaus veltui konstituciją; gražų ženklelį ir antro 
skyriaus tikietą į tą pavyzdingą vakarą.

Yra ingalioti prirašinėti anaujus narius: Petras Kučinskas, 
Juozas Pacekonis ir Pranas Rimša.
TIKIETŲ KAINOS; 1 skyrius —$1.00, 2 — 75c:, 3 — 50c., 4 — 25c. 

Taip-gi bus didelis piknikas pagal Athol Machineshop, kur vi
suomet būna. Prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis iki 6:3 Ovai, va
kare. Nuoširdžiai kviečia visus KOMITETAS.
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1 DARBININKAS

SDELEGATAS IŠ UETUVOS GERB. KUN. LAUKAI
Myk. Ventis.KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE.

Atsižymėjusieje gavo dova
nas. * ,

Są-
kal-

pa-

ATHOL, MASS.

Delegato prakalbos.

Subatoi rugpi. 23 d čia 
bėjo tik ką iš Lietuvos atvy
kęs gerb. kun. Laukaitis. Au
kų surinkta apie $400.

Susitvėrė R. Kryžiaus sky
rius.
Sugrįžus iš seimų delegatams, 

tuojaus buvo imtasi už darbo. 
Gerb. klebonas sušaukė viešą 
susirinkimą ir pirmiausia pa
aiškino nuotikius Seimų. Po

Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei- 
diia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
ką Iv.'Juozapo Darbininką 
jinfa.

“DARBININKAS”

(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly

per. Published every Tuesday, 
Thuraday* and Satūrday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Asso- 
dation of Labor..

SUBSCRIPTION KATES* 
fearly ...................$3.00
Boston and suburbs .............. 4.00 to buvo sutvertas R. Kryžiaus
6 months ................................. 1.50 skyrius. Narių prisirašė a-
ForeigD countries yearly ....4.25 pie 40. Valdyba išrinkta iš

sekančių narių; Pirm. kun. A. 
Petraitis, pagelbininkas E. Ta
mošiūnienė, rašt. V. S. Matu
lis, ižd. E. K. Braškaitė. Po 
to padaryta keletą svarbių nu
tarimų ir tuom sykiu susirin
kimas užsibaigė.

Kitus susirinkimus nutarta 
laikyti sykiu su Tautos Fondo 
12 skyriaus.

LDS 4 kuopa rengia vakarą 
31 rugp. Brookside Park sve
tainėje. Žada statyti scenoje 
“Šv. Elzbieta” ir “Daina be
galo.” Beto bus pamargini- 
mu ir dainų. Ir sužinota, kad 
p. Puišis iš IVorcester žadėjo 
atvažiuoti ir palinksminti A- 
tholiečius savo puikiu balsų.

Vargo Mergelė. 
------------------------------------- i

PORT RICHMOND, PA.

Rugp. 26 Lietuvių muzika- 
liškoje Svetanėje įvyko prakal
bos. Kurios buvo surengtos 
Lietuvhj Raudonojo Kryžiaus. 
Kalbėtojum buvo plačiai Ame
rikos Lietuviams žinomas iš 
Peterson, N. J. kun. Juozapas 

i Petraitis. Publikos prisirin
ko pilna salė. Gerb. kun. J. 
Petraitis aiškei nurodė, kas 
tai yra Raudonas Kryžius ir 
kaip veikia. Gerb. Kalbėto
jas plačiai nurodinėjo Lietuvos 
skurdą ir kruviną vargą. Pa
sirodė žmonių gilus jausmai.

Aukavo po $50.00 po $25.00 
po $15.00 po $10.00 ir po $5.00. 
Kas neišsigalėjo didesnės au
kos duoti, tai davė mažesnes. 
O kas neturėjo su savimi tai 
pasižadėjo atnešti vėliaus į R. 
K. Aukų surinkta $258.00. Pa
sižadėjusių suma siekia lik 
$260.. Su pasižadėjusiais us- 
mkta viso $518.00. Po aukų 
gerb. kun. Petraitis kalbėjo a- 
pie Lietuvi!] Bendroves. Ra 
gino visus rašvtes prie bend
rovių. Sako, tik bendrovės ga
lės mūsų tautą pakelti. Ir už
sibaigė su gilių Lietuvai pri
jautimu.

Po gerb. kun. Petraičio kal
bos, kalbėjo Šv. Jurgio parapi
jos kleb. Ig. Zimblis.

Juokdarys.

DARBO DIENA.
Ateinantį panedėlį, rugsė

jo 1 d., pripuola Darbo Die
nos šventė. Ji įsteigta pas
tangomis Amerikos Darbo 
Federacijos. Tai labai svar
bi darbininkams diena. Tos 
šventės įsteigimu pripažin
ta tinkama pagarba darbui. 
Vergijos ir baudžiavos lai
kais darbas rišosi su žmo
gaus pažeminimu. Dabar 
darbas pradeda užimti sau 
prideramą vietų. Pirma 
dykaduonis augščiau buvo 
statomas už darbininką, da- 
bargi kaip sykis priešingai. 
Dabar pildosi senai išreikš
ta teisybė “Kas nedirba, 
tas lai nei nevalgo.”

•v •

sąvatę ir atsiekė savo užbriež- 
ta tikslą. Tai yra po didelio 
ir nuolatinio darbo kuris be
veik tęsėsi 4 mėnesius. Su
taisė ir supakavo 20 didelių 
skrynių drabužių. Rugp. 19 d. 
pasiuntė . į centrą Brooklyn. 
N. Y.

Amsterdamo Lietuviai pini- 
giškai gausiai atsižymėjo 
kraudami ant Tėvynės aukuro.

Iki šiol L. R. K. suaukavo 
virš $500.00.

Piknikų Salė.

Per rūpesnį ir pasidarbavi- 
ma mūši] gerb. kun. J. Židana- 
vičiaus tapo pastatyta labai 
puiki šokių salė ant parapijos 
ūkės. Tai yra gana patogi ir 
tinkama vieta dėl piknikų ir 
pasilinksminimų. Dabar Am
sterdamo Lietuviai turi dau
giau progos pasilinksminti ir 
pakvėpuoti tyru oru. Išto 
bus visi užganėdinti ir parapi
jai bus naudą.

Lietuvos Kareivis.

nytinėje salėje buvo parapijos 
susirinkimas, kame buvo ap
kalbėta apie svarbiausius pa
rapijos reikalus. Susirinkime 
visų parapijonų buvo vienbal
siai pageidauta:

1) Kad klebonas gerb. kur. 
Pr. Juškai'Js apsigyveni] lie
tuvių parapijos klebonijoje.

2) Kad visi parapijos reika
lai per-. i+ų į pačių lietuvių ir 
klebono lankas, kad būtą iš
duota smulkmeniškai parapi
jos atskaita ir kad daugiau ai- 
rių kirrgas nešima išy tą Ii.tu
vių parapijos reikaluose.

Paima.

CAMBRIDGE, MASS.
Vyčių 18 kp. ir Bažnytinis 

choras rengia didelį ir nepap
rastą vakarą rugp. 30 d. Baž-1 
nytinėje Salėje. Bus suloštas' 
teatras “Mariutė Vargoninin-; 
ko Duktė.” Dainuos vietos, 
Bažnytinis Choras. Šis vaka
ras yra rengiamas dėl sušelpi- 
mo Lietuvių Mokslaivių.

Į

IŠBLAŠKĖ RŪKUS.

Pirmi žingsniai Amerike 
didžiai gerb. delegato iš Lie
tuvos kun. Laukaičio duoda 
viltį manyti,* kad mūsų A- 
merikos lietuvių visuome
niškas veikimas virs į nau
jas, geresnes vėžes. Jau da
bar du faktu čia galima pa
stebėti. Tūkstančiai Ameri
kos lietuvių buvo užnuodin- 
ti socijalistų ir tūlų tauti
ninkų šmeižimais Jo Malo- 
nvbės vvsk. Pranciškaus* •

Karevičiaus. Gerb. delega
tas pasakė, jog pirmu kartu 
su nuostaba išgirdęs apie 
neteisingus ir biaurius jam 
darytus prikaišiojimus. Ir 
nurodė, kad Jo Malonybė 
vysk. Karevičius yra vienas 
didžiausiųjų kovotojų už ne- 
prigulmingą ir demokratiš
ką Lietuvą. Be jo galingos 
intekmės Lietuvos valdžia 
vargu būt galėjus įsikurti. 
Šisai šmeižtas buvo nežino
mas Lietuvoje, o tik Ame
rike skleidžiamas. Antras 
tam panašus šmeižtas buvo 
tūlose sferose Lietuvoje pa
leistas. įnik Amerikos lie
tuvių dalis esanti pro-lenkiš- 
ka. Aišku, kad čia einasi 
apie tautininkų pakeistus 
šmeižtus, būk
lietuvių kunigai ir “kleri
kalai” esą pro-lenkai. Ži
noma, kad gerb. delegatas, 
sugrįžęs į Lietuvą tam šmei
žtui nusuks sprandą.

Gerb. delegatas kun. Lau
kaitis įspūdingai ir įtiki
nančiai nupiešia apie tiesiog 
ideališką Lietuvos lietuvių 
partijų sugyvenimą. Nėra 
abejonės, kad gerb. kun. 
Laukaičio misija prisidės 
prie sušvelninimo Ameri
kos lietuvių tarpsrovinių 
santikių ir prie bendrinimo 
veikimo Lietuvos labui.

Amerikos

Paryžiuje vienoje tabokos 
dirbtuvėje sudegė 2.200.000 
svarų tabokos. O jau ir prieš 
tai buvo sunku gauti tabokos. 
Rugpj. 28 d. kaip paprastai il
gos eilės vyrų stovėjo prie ta
bokos krautuvių. Bet kai vi
siems neišteko, tai padarė de
monstraciją; ir išdaužė langus 
dviejų tabokos krautuvių.

b*

«

WATERBURY CONN.
Naujas Vargonininkas.

Rugp. 22 d. kada visi choris
tai buvo surinkę ant praktikų 
vietoj gerb. vargoninko J. V. 
Kovo atėjo varg. P. J. Sauris, 
su mūsų kleb. Kun. J. Valen- 
tieju. Choristai pagerbė sve
čius garsių delnų plojimu.

Pirmiausia gerb. Klebonas 
prabilo į choristus pestatyda- 
mas jiems naują vargonininką. 
P. J. Sauris trumpai pasveiki
no giedorius ir ragino tuojau 
prie darbo.

Sutvėrė parapijos cnorą, iš
rinko valdybą ir užvardino, 
Šv. Juozapo parapijos bažnyti
nis choras. Nors ir pirmiau 
buvo tie pati s giedoriai, bet ne
turėjo vardo. Dabar suvieny
ti beabejonės nuveiks daugiau. 
Kur p. J. Sauris vargoninkavo 
visur choras buvo puikiai išla
vintas. Tai tikimės pamatyti 
ir "VVaterburyje.

Geri] pasekmių naujam var
gonininkui ir Šv. Juozapo pa
rapijos chorui.

Prezidentas.

I

PHILADEPHIA, P. A.
*
Rugp. 17 d. buvo laisvama

nių prakalbos. Kalbėjo J. 
Grinis ir Newarkietis A Tre
kas. Šie kalbėtojai nepamir
šo ir per šias prakalbas šmeiž
ti katalikų bažnyčią ir tikė
jimą.

Nors kalbėtojas A. S. Tre
čiokas sakė kalbėsiąs apie Lie
tuvių Atstatymo Bendrovę, bet 
neilgai jam sekėsi toje temoje, 
tuojau pradėjo apie katalikų 
bažnyčią, sakydamas, kad ka
talikų tikėjimas sulaiko bend
rą darbą.

Toliau kalbėjo Grinis. Tas 
ir-gi išpradžios kalbėjo apie 
Lietuvos reikalus, bet tuojau 
nuvažiavo prie paprastos te
mos. Tas vargšas tvirtino, 
kad katalikų kunigai veda 
žmones į vergiją ir nori juos 
išnaudoti. Pasirodė, kad mū
sų kalbėtojai tiek supranta a- 
pie katalikų kunigus ir jų vei
kimą, kaip gaidys apie vaistus.

Potam p-lė Vaivodaitė pui- 
kei padeklemavo. P-lė Kiš- 
čionaitė puikiai paskambino 
ant piano. Paskui rinko au
kas. surinko $14.35. Vargiai 
užteks žmokėti už svietainę.

Tis. M.

CLEVELAND, OHIO.

Tai gal ir Gabrys geras. 
“Darb.” num. 96 tilpo iš 

mūs miestelio korespondenci
ja, kurioj sakoma, kad nerei
kia žeminti senųjų veikėjų. Pa
sirašo Senas Parapi jonas. Pa
žiūrėkime, kaip tas išeina. Se
nas parapijonas nurodinėjo 
nuopelnus ex - karčemninko, 
“Dirvos” leidėjo. Ką jis tarp 
lietuvių padarė, tai padarė. 
Bet juk ir Gabrys yra daug pa
sidarbavęs Lietuvos reikaluo
se. Dabar jis nuėjo šun ant uo- įs negalėjo suprast, kad Ame- 
degos. Bet jei laikytumėmės pjkoj tūli žmones parodo bolše- fm *i v • » i <

LAWRENCE, MASS.

Rugp. 27 d. įvyko čia pra
kalbos gerb. Kun. laukaičio. 
Svetainėje buvo apie 1500 žmo
nių. Prakalbas atidarė p. Pet
ronis, T. F. skyriaus pirm. 
Kun. K. Urbanavičius trumpai 
atsiliepė į susirinkusius per- 
statvdamas gerb. svečią. Kun. 
Laukaitis kalbėjo du kartu. 
Pirmuoju atveju apie Lietuvos 
nepriklausomybę ir Lenkų ne
kultūringumą ir žiaurų Lietu
vos užgruobimą. Antruoju 
apie bolševikus ir Lietuvos 
prekybą ir pramoniją. Pir
moji kalba buvo priimta ir iš
klausyta ramiai, ytin tankiai 
sveikinama gausiais delnų plo- 
imais; gi antroji sukėlė nepa
sitenkinimą tuhj neramių žmo
nių, kurie atėjo prakalbosna 
turbūt tuom tikslu, kad jas 
suardžius. Ypač užkliudžius 
bolševikus, pasigirdo iš publi
kos protestai, švilpavimai try
pimai ir tt. Žodžiu, Lawren- 
ce publikos užsilaikė" labai ne
kultūringai. Kun. Laukaičio 
tas neįbaugino. Jis savo kal
bą užbaigė ir pasakė apie bol
ševikus viską, ką norėjo pasa
kyti. Triukšmas taip-gi jo 
nenustebino. Būdatnas Dū
mos atstovu matė daug pana
šu] scenų. Tik vieno daikto

degos.
Seno Parapijono minties, tai 
nereikėtų dabar nuo Gabrio 
purtintis, nes jis daug vra at-. 
likęs.

Clevelande buvo demonstra
cija prieš lenkus. “Dirva,”

vikams užuojautą, kuomet 
Lietuvoje į juos žiūrima ne- 
vien su pasibijaurėjimu, bet ir 
su panieka, kaip Į netikusią, ir 
kvailą anarchijų.

Kun. Laukaiti nenustebino

TIS UŽGIR1A MŪSŲ B-VĘ IR JOS VEIKIMU 
BE

JONAS J. ROMANAS, 
Lietuvių Prekybos Bendrovės vedė
jas, Harvardo universito augščiau- 
sių komercijos kursų studentas. Da
bar Lietuvoje daro didžius kontrak
tus ir netrukus grįžęs Amerikon už- 
ves plačiausią pirklybą. t turą.

I

ex-karčemninko laikraštis ne-; eicilikrj nekultūringumas, bet
. a Dirva jų kvailybė. Jis manė, kad

. . . ■ Ex-karčem- Amerikos cicilikai kiek gud-
ninkas su 
prisidėjo prie to.
visvien ir todėl kadir kasžin 
kiek jis būtų lietuviams pada
ręs, jis lietuviams nepriimti
nas.

Kupstas.

buvo surinkta apie
Aukų nedaug tesu- 

delto, kad per didelį 
susikimšimą, kalekto-

resni.
Aukų

$125.00. 
rinkta 
žmonių
riai negalėjo gerai pereiti.

Buvęs prakalbose.

Lietu- 
daiktų. 
iš visų 
kad tai

AMSTERDAM, N. Y.

Raudonojo Kryžiaus Piknikas.
Rugp. 17 d. L. R. Kryžiaus 

skyrius bovo parengęs pikniką 
ant parapijos ūkės. Nors die
na buvo gana vėsi ir išrodė 
ant lietaus, bet visgi žmonių 
atsilankė nemažai.

Pelno nuo pikniko liks apie 
$50.00. Amsterdamiečiai 
suomet remia, prakilnius 
naudingus užmanymus.

Drabužiai jau išsiųsti.

Raudonojo Kryžiaus Sky
rius čionai gyvuoja jau nuo 31 
kovo š. m. Kaip tik susitvėrė 
skyrius, tai tuojaus rinkėjai 
pasidalino po stubas rinkti 
aukas ir drabužius dėl vargs
tančių mūsų brolių ir seselių. 
Per uolų pasidarbavimą rinkė
jų ir duosnumą Amsterdamo 
Lietuvių už sąvatės laiko, jau 
drabužių buvo suplaukę dau
gybė iš visų pusių. Buvo 
kraunami pobažnytinėj svetai
nėj. Suvežtus drabužius su
taisė vaikinai ir mergaitės, mo
teris su vyrais. Visi suėję va
karais dirbdavo su dideliu pa- 
sušventimu ir su visa energija, 
neatjausdami jokio sunkumo 
jokio dienos nuovargio. Taip

vi- 
ir

ROCHESTER, N. Y. 
Žaislų diena.

Rugp. 17 d. buvo lietuvių 
privatiškas išvažiavimas į pa- 
ežerį, vadinamą “Sea Breez.”

Tikietas ypatai $1.00 su 
pietais.

Pas Rochesteriečius ne nau
jiena ką nors naujo sumanyti. 
Jie ką sumano tą ir padaro. 
Veiklumo nėstokuoja. Daly- 
vuma ėmė 60 ypatų. Jei ne 
lietus, tai butų buvę daugiau, 
Laike pietų išvaizda buvo gra
ži. Visi poromis susėdę. Ve- 
dusieje su pačiomis, vaikinai 
su merginomis linksmai juoka- 
vojo. Išrodė,kaip ant vestu
vių. O čia lauke dar gražiau, 
lietus nustojo lyt, saulė užšvie- 
tė. Visi nudžiugo ir po ska
nių pietų ėjo prie žaislų.

Tuom tarpu V. Danielius 
vardan komiteto prakalbėjo 
primindamas apie Lietuvos pa
dėjimą. įneša padaryti ko- 
lektą. Aukavo V. Danielius 
$1.50, o po $1.00 J. Cickevi- 
čius, V. Uzdila, J. Šūkis, P. 
Pečkus, A. Norkevičius, V. 
Norkevičius, M. Rusevičius, 
B. Jenčaitis, A. Šervinskas, 
J. Gudas, R. Šerelis irJ. Jeni- 
nas.

Smulkesnių aukų sumesta 
$9.75. Viso1 pasidaro $23.25. 
Perduota vietos T. F. skyriaus 
iždininkui Kaz. Andriuškai.

Antras kalbėjo Vincai Gu
dinąs Čia augęs rimtas vaiki
ną. Pageidavo, kad tokių išva
žiavimų ir dauginus butų. Po

uoliai visi bedirbdami po du1 prakalbėlių išeta į žalią lanką 
vakarų, kaip kada po. tris į ir žaista iki vakanu.

CAMBRIDGE, MASS.

Rugpj. 19 d. vakare Institute 
salėje buvo lenkų ir bolševikų 
prakalbos. Aš su kitu draugu 
nuėjome pasiklausyti, nes ma
nėme gal kartais ką ir apie 
Lietuvą užsimins. Kada nuė
jome jų oratorius jau buvo ge
rai įsikarščiavęs, rankomis 
švaistydamas ir visaip tūpčio- 
damas ir šokinėdamas “bom
bardavo” pasaulio netikusį su
rėdymą. Peikė dabartinę Len
kijos vldžią, kad ji esanti 
“buržuaziška,” priešdarbinin- 
kiška ir tt. Girdi dabartinis 
Lenkijos prezidentas Paderew- 
skis nieko nemėgdavęs taip 
dainuoti kaip “Bože caria 
chrani” ir koks tas lenkų him
nas nekultūriškas “ Jieščia pol- 
šča nesgjnela.” Poki my žija- 
mi. Jieščia vudka neškvašnia- 
la Poki my jo piami.”

Baigdamas savo pirmutinę 
temą užreiškė, kad dabartinė 
Lenkijos valdžia turėsianti 
griūti, o jos vietą turėsianti 
užimti bolševikiška valdžia, 
tokia kaip Rusijoje yra.

Po jo kalbos vienas lenkutis 
perskaitė laišką rašyta iš Ga
licijos, kuris buvo atspaustas 
Bostono polskoj “gazietoj.” 
Laiškas prasidėjo su žodžiais: 
“Niech bendze” ir laiške kele
tą kartų buvo minimas Dievas. 
Tame laiške buvo minima apie 
Galicijos žmonių vargus. Len
kutis perskaitęs tą laišką pasa
kė, kad kas tame laiške rašy
ta, viskam esą galima tikėti, 
nes tą laišką rašė žmogus tikin
tis katalikas. Reiškia ir bol
ševikai pripažįsta, kad katali
kai teisingi. Laisvamaniui 
turbūt nebutu tikėję.

L

Jei Suv. Valstijų armijos de
mobilizacija eis taip greit, 
kmp lig-.C;, t,.i ra—< 3u d. 
kareivių armijoj tciiKS 2_o.’3Ct*.
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' bereikalingas 
IŠGĄSTIS.

Vartodamas fontani- j 
nę plunksną, praša- I 
linai visus nesmagu- | 

L mus ir išlaidas.
Jų kainos*. $2.50, I 

Į $3, $3.50, $4, $5 ir 
’ augščiau. 
į pž-gigAkyk šiandie, I 

gausi Lietuvos žem- I 
| lapį dykai- 
V “DARBININKAS”

244 W. Broadway, 
Lt South Boston, Mass. I
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PRANEŠIMAS.
Lietuvių Statymo Bendrovės 

Sėrininkama
Susivienijus Lietuvių Staty

mo Bendrovei su Lietuvos 
Amerikos Pramonės Bendrove 
yra reikalinga permainyti šė
rų certifikatus. Todėl visi šė- 
rininkai Lietuvių Statymo 
Bendrovės malonės prisiųsti 
savo šėrų certifikatus dėl per
mainymo, pasirašius ant kitos 
pusės vardą ir pavardę šiuo 
adresu:

Lietuvių Statymo Bendrovė, , 
7602 Aberdeen Ave^

MES PIRMUTINIAI.
• nLietuvių Prekybos Bend-! 

rovė pirmutinė pralaužė ke
lią pirklybai su Lietuva. Ji 
pirmutinė pasiuntė 
von reikalingiausiij 
Siuntė tada, kada 
pusių šaukė balsai,
NEGALIMA. O mes paro
dėme, kad GALIMA ir pa
darėme.

Delegatas iš Lietuvos, 
gerb. kun. Laukaitis, buvo 
supažindintas su mūsų Ben
drove ir jos veikimu. Gerb. 
delegatas visą mūsų veikimą 
UŽGYRŪ ir UŽTIKRINA 
PASISEKIMĄ. Jam rodė
me mūsų gautą iš Lietuvos 
milijoninį užsakymą. Sa
kė, kad gąlime be baimės 
siųsti šimtą sykių tiek, kiek 
užsakyta. Visko reikia šim
tą sykių daugiau ir už 
viską bus užmokėta. Sa
kė, kad iš to bus pelno Ben-, 
drovei ir nauda Lietuvai.
' Todėl dabar mūsų Ben
drove kiekvienas gali pasiti
kėti. Gerb. delegatui atsi
lankius į jūsų koloniją pa
klauskite apie Lietuvių Pre
kybos Bendrovę asmeniškai. 
Jis patvirtys tą, ką mes sa
kome.

Šiomis dienomis išplaukia 
iš New Yorko laivas su dali
niu išpildymu milijoninio 
užsakymo ir su drabužiais 
ir maisto daiktais, kurie bu
vo kitų prisiųsti. Taip-gi iš
vežta viena didelė skrynia 
su knygomis.

Su sekančiu laivu, ’ kurs 
netrukus išeis, išsiųsime tų 
daiktų, kurių pagal nuro
dymą gerb. delegato, labiau
sia Lietuvoje reikia.

Kad pasekmingai varyti 
plačią pirklybą, tai būtinai 
reika kapitalo. O mūsų ka
pitalas susideda iš parduo
damų šėrų. Todėl visus 
kviečiame pirkti serus. Po 
gerb. kun. Laukaičio užtik
rinimų niekas neprivalo a- 
bejoti apie Lietu vii] Preky
bos Bendrovės pasisekimą.

Mūsų šėrai po $5. Nei die
nos neatidėliodamas pirk 
šėrų mūsų Bendrovės už 
kiek tik išgali. Kreipkis 
adresu:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

• SERŽ. F. VAŠKAS, 
Lietuvių Prekybos Bendro
vės darbininkas Lietuvoje, 
kurs Lietuvoje išvažinė ja a- 
merikiečių dovanas ir L. 
Prekybos Bendrovės tavo
ms.

JONAS E. KAROSAS, 
Lietuvių Prekybos Bendro
vės atstovas Lietuvoje.

Lietuvos lietuviai tąip 
.džiaugiasi iš svečių iš Ame
rikos, kaip mes kad džiau
giamės iš svečio iš Lietuvos. 
Gi L. P. B-vė jau turi Lie
tuvoj 3 delegatus.

Nesiteirauk pas Joną, Bal
trų, ar Raulą ar verta pirkti 
Šerus Lietuvių Prekybos Ben
drovės. Bet klausyk, ką sako 
gerb. delegatas iš Lietuvos 
kun. Laukaitis ir kiti veikėjai.

Teiraukitės pas mus apie 
Bendrovę ir prašykite paaiški
nimų neaiškiuose jums daly
kuose.

Lietuvos Prekybos Bendro
vės vedėjai žino visus kelius ir 
budus vedime plačiausios *ko- 

•mertijos.
Dėkis prie musų.

V: ■ .. '2' , -'■&



L. D. S. REIKALAI. DIDIS IŠVAŽIAVIMAS./

“DARBININKAS”
8 PUSLAPIŲ.

Pildydami L. D. S. 4-tojo 
seimo nutarimą leisti “Dar
bininko” subatinį numerį 
padidintą iki 8 pusi, pirmas 
subatinis numeris išeis rug
sėjo 6 d. š. m.

Kadangi prenumeratos 
kaina iki Naują Metą pa
likta toji pati $3.00 ir na
riu mokestis toji pati 25c. į 
mėnesį ir dar iš tą 25c. lie
ka kuopos ižde 5c., o iš 20c.‘ 
reikia apmokėti už laikraštį, 
krasos ženklelius ir tt., tai 
išleidimas tokio numerio žy
miai apsunkins redakciją ir 
administraciją, jeigu L. D. 
S. nariai, prieteliai ir rė
mėjai nepagelbės.

Mes iš savo pusės rūpin
simės tą numerį patobulin
ti ir išleisti reguleriai, kad 
visi gautą prieš nedėldienį, 
o iš Tamistą prašome 
nėti ir koplačiausia-jį 
skleisti.

Čia reikia įkinkyti
koloniją gabiausias pajėgas, 
kurie užsiimtą rinkimu pre
numeratų, prirašinėjimu 
naują nariu, pardavinėji
mu pavieniais numeriais ir 
platinimu gerą naudingą 
knygą. Be to labai daug

paremsite prisiąsdami įvai
rius spaudos darbus draugi
ją, kuopą ar pavienią ypa- 
tą į “Darbininko” spaustu
vę.

Nuo Naują Metą, sausio 1 
d. 1920 “Darbininko” pre
numeratos kaina bus $3.50, 
vietoj $3.00. Užsienyje $4.- 
75 rieto j $4.25. Subatinis 
numeris bus $2.50 metams. 
Nuo rugsėjo 1 d. š. m. suba
tinis pavieniais numeriais 

1 parsiduos ant vietos ir pas 
agentus po 5c.

Tai-gi kviečiame visus 
talkon. Padėsite tą numerį 
išleisti patobulintą ir pa
puoštą gražiais paveikslais 
išplatindami jį.

A. F. Kneižis,
Administratorius ir Sek-

retorius.

raši-
pa-

visą

LAI GYVUOJA'LAISVA 
L I E T U V A!

Tiką dabar išėjo iš spaudos paveiks
las 15X20 labai gražiai atspausdintas 
7 spalvose.

“LAI GYVUOJA LIETUVA" 
šį paveikslą turėtų kožnas lietuvis įsi
gyti, kaina 50c. Taipgi reikalaujame 
agentų juos pardavinėti visose lietu
viškose kolionijose.

NATIONAL
73 Porter Avė., r

Adresuokite:
PRESS.,

Montello, Mass.

KUOSKAITLINGIAUSIA LANKYKITĖS Į DELEGATO IŠ 
LIETUVOS PRAKALBAS IR KUOGAUSIAUSIA

t v'

O

BROOKLYN, N. Y.
L. Vyčių New Yorko ir New 

Jersey valstijų bus apskričio iš
važiavimas rugpj. 31 d. 1919. Vi
sos kuopoj kviečiamos kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti, linksmai 
praleisti laiką ir pakvėpuoti tyru 
oru.

Programas susidės iš prakalbų, 
deklemacijų, monologų, žaislų ir 
tt. Kurios kuopos norite daly
vauti programoje, malonėsite iš- 
anksto pranešti. Programas pra
sidės 2 vai. po pietų.

Pasarga: Atvažiavus iš New 
Yorko ir Nevv Jersey valstjių iš
lipkite ant Cortland st. ir eikite 
iki Park row Brooklyn Bridge už
lipant pirmutiniais trepais paim
kit Lexington Avė. elevaiterj to 
Jamaica. Važiuokit iki 143-čio st. 
Queens Blood; nulipkit Queens 
Blod trepais ir eikite po dešinei 
apie 3 blokus iki giriai ir bus ma
toma vieta iš Centrai Brooklyn. 
Taip-gi galite važiuoti Lexington 
Avė. E.; iš IVilliamsburg galite 
važiuoti Broadway Elav. iki Man- 
nattan Joe., tenai persėsti ant Ja
maica treino; taip-gi galite va
žiuoti Metropalitan Avė. karu, 
nes brooklyniečiams toji vieta ge
rai žinoma, antroj pusėj kelio nuo 
Maple grow parko.

Jei tą dieną lytų, tai išvažiavi
mas bus sekančiame nedėldieny- 
je.

T M:

Rengimo Komisija.

įDr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos: 
Nuo2 iki 3 po piet. Nuo 7 tfcrf ®

50SW ROADWAYCor. ST SO. BOSTON 
Tel 502 S. B.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgų metii praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Škeeus 
ir apskaitliavimus darau už 
dyką — prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

Visi Išvažiaviman!

Šv. Roko Parapijos Choras vedamas jauno, bet gabaus va rgonininko p. R. JUŠKOS.

ŠV. ROKO PARAPIJOS IŠVAŽIAVIMAS

Petrogrado fronte kovoje 
prieš bolševikus pasidarė truk- 
dėsių. Estonai reikalauja, kad 
alijantai formaliai pripažintą 
jų neprigulmybę. Tik tuomet 
jie pažada prigelbėti paimti 
Petrogradą.

AL. POŽELLO CO.

CHICAGO, ILL.z

(Buvęs T. ANDRUSZEWICZ Co.)
Dirbame karūnas, vėliavas, šar- 

pas, ženklelius ir kitokius Drau
gystėms reikalingus dalykus. Rei
kale kreipkitės sekančiu antra
šu :

1908 W. DIVISION ST.,

RUSIJOS RUBLIAI!
v

Pas mane galima gauti netikrų po
pierinių pinigų. Jie taip gerai pada
ryti, kad sunkų atskirti nuo tikrųjų. 
Tokie pinigai reikalingi teatrus lo
šiant arba kas nori pasidžiaugti tur
tingumu.

Kas nori tokių pinigų klauskit per 
laiškų įdėdami krasos ženklelį. Ad
resuokite :

K. J. Intas,
P. O. Box 73, Chicago, III.

--------BUS ----------

RUGSĖJO-SEPTEMBER1 D. 1919
DARBO DIENOJE (LABOR DAY)

ANT P-NO ŽARKAUSKO OKĖS 
BROCKTON, MASS.

IŠTRAUKA Iš PROGRAMO. 
Išpildys vaikai iki 15 metų.

100 mastų vaikų bėgimo.
50 mastų mergaičių bėgimo.
Trijų kojų vaikų lenktynės.
Trijų kojų — mergaičių lenktynės.
Maišuos — vai^ų lenktynės.
Bulvių lenktynės — mergaičių.
Bulvių lenktynės — vaikų. 
Čeverykų lenktynės — vaikų.
50 mastų strekčiojant lenktynės — vaikų.

10) 50 masttj strekčiojant lenktvnės — mergaičių.
11)
12)
13)

D
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

14)
15) 
-6)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

t

Karučio ^nktvnės — vaikų.
100 mastų bėgimas atbulų — mergaičių.
100 mastų bėgimas atbulų — vaikų.

IŠPILDYS VYRAI IR MOTERYS.

100 mastų bėgimas — vyrų (atviras)
50 mastų bėgimas — motenj (atviras). 
Trijų kojų lenktynės — vyrų (atviras). 
Trijų kojų lenktynės — moterų (atviros). 
Bloko lenktynės — moterij (atviros). 
Platus bėgimas šokant — vyrų (atviros).
10 svarų metimas — vyrų (atviras). 
Kliudomos lenktynės — vyrų (atviros). 
Bolės mėtymas toli — merginų (atviras).

Dabar jus jau galite pasiųsti 
maisto ir drabužių tiesiog savo 
giminėms ir prieteliams Lietu-
voje.

LIETUVOS-AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ SIŲS LAIVĄ Į LIEPOJŲ AR
BA KLAIPĖDĄ LABAI NETOLIMOJE ATEITYJE IR TAIP PARĖDĖ, KAD KROVI
NIO DALIS BUS LIETUVIŲ ŠELPIMO SIUNTINIS.

Yra du būdu siųsti pašelpų. Jūs galite arba sutaisyti patys savo dėžę arba jūs galite už
sisakyti bile kurių iš sekančių kombinacijų, kurias jau sudarė Lietuvos-Amerikos Pramonės 
Bendrovė ir kurias ji jums atsiųs.

1) Jei jūs norite paaiškinimų kaip už
sisakyti dėžę reikalingiausio maisto jau 
supakuotų daiktų, kuriuos pristatys A- 
męrikos Pramonės Bendrovė, tai pripil
dyk ir atsiųsk žemiau paduotų 1 kupo
nų:—

2)'Jei nori paaiškinimų apie supaka- 
vimų dėžės savo maisto daiktais ir dra
bužiais namie ir pasiuntimų per Lietu
vos-Amerikos Bendrovę savo giminėms 
ar prieteliams Lietuvoje, tai išpildyk ir 
atsiųsk žemiau paduotų kuponų:—

LITHUANLAN-AMERICAN TRADLNG CO.
6 WEST 48-TH ST., NEW YORK CITY.
/

Meldžiame atsiusti pilnas informacijas apie Lietuvių Šelpimo Siuntinį. Suprantama, kad 
šis prašymas yra nemokama informacija ir nesuriša manęs jokiais ryšiais.v •

I

Vardas-pavardė

. Gatvės vardas

Miestas ir Valstija?

« ■ ■ ■ - •
Gavę šitą kuponą pasiųsime jums pilnas informacijas. Rašykite aiškiai ir adresuokite:

LITHUANLAN-AMERICAN TRADLNG CO.
6 WEST 48-TH STREET, NEW YORK CITY.

j..,.? .. *.

JEIGU TAVO VIDURIAI Y- 
RA ANT STREIKO?

Streikai tai dabar paprastas 
dalykas. Jeigu tavo viduriai 
yra ant streiko, bėabejones 
kad jis jie turi svarbias prie
žastis, ir tu būtinai turi suži
noti kas su jais atsitiko. Tri- 
ner’s Amerikan Elixir of Bit- 
ter Wine yra tai geriausias 
jiems vaistas. Jis išvalo vidu
rius taip kad jie gali vūl po 
senovėj dirbti. Galvos skau
dėjimas, negrumuliavimas, nėr 
viškumas ir kitos ligos tuojaus 
pranyksta jeigu tu turi pas sa
vo Triners Ameriean Elixir of 

Į Bitter AVine — jeigu skaudama 
inosia ar gerkle tai geriausias 
i vaistas Įdėjus i šilta vandeni 
; Triners Antriputrin pamėgin
kite — Josepli Triner Compa- 

Įny. 1333—43 So. Ashland Avė. 
i Chicago, III.23) Bulviij lenktynės — vyrų (atviros).

24) Bulvių lenktynės — moterų (atviros).
25) Kontestas cigarų degime — vyrų (atviras).
26) 50 mastų bėgimas — vyrų 45 m. arba daugiau.

50 mastų bėgimas—moterų 45 m. ar daugiau. 
Kontestas pieno gėrime (atviras dėl visų). 
Pajų valgymo kontestas (atviras dėl visų). 
Riebių vyrų lenktynės. 
Riebių moterų lenktynės. 
Vienos mylios bėgimas — vyrų (atviras). 
Permainymai — moterių (atviras). 
Permainymas — vyrų (atviras). 
Kariškas traukimas — moterų (atvjras). 
Dešimts moterų.
Kariškas traukimas — vyrų (atviras) 5 vyrai.

•27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

36)

Norintieji dalyvauti programoje prašomi padė
ti kryžiuką iš kairės šio surašo.

Vardas Pa v.

Adresas

Vardas atstovaujamos organizacijos:

t

Įžangos mokestis 35c. turi būti pridedama su į- 
stojimo blanka. Įstojimas užsidaro Rugpjūčio 30 d. 
1919. Norintieji dalyvauti praneškite tųojaus p-lei 
Paulinai Abračinskaitei 187 Ames St., Montello, 
Mass.

Šis išvažiavimas bus vienas iš didžiausių, nes 
yra užkviesti visi apielinkės chorai, kuopos ir drau
gijos.

Neužmirškite dienos ir vietos. Pasižymėkite: 
Darbo dienoje (Labor Day) Rugsėjo-Sept. 1 d. 1919 
ant p. ŽARKAUSKO ŪKĖS.

Visus širdingai kviečiame.
RENGĖJAI.

ATYDA! i

(Ap.gr.)

TEISINGIAUSIA IR GE- | 

RIAUSIA LIETUVIŠKA J 
A P T I E K A.

Sutaisau receptus su di- < j 
džiausią atida, nežiūrint, į j 
ar tie receptai Lietuvos ar į j 
Amerikos daktarių Tai 
vienatinė lietuviška aptie- į j 
ka Bostone ir Massacliu- 
setts valstijoj. Gyduolių ga- į j 
lit gaut, kokios tik pašau- į į 
lvj yra vartojamos. Galit ” 
reikalaut per laiškus, o aš < ’ 
prisiųsiu per expresą. j!

K. ŠIDLAUSKAS, B
Aptiekorius ir Savininkas *’ 
226 Broadway, kamp. C St., ’ ’ 
SOUTH BOSTON, MASS. I! 

Tel. S. Boston 21014 ir 21013( >

L. D. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Bowen St., So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas,

81 Mercer St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAšT. — Antanas Motiejūnas, 

104 Market St, Brighton, Mass. 
FIN. RAšT. — Juozas Kavaliauskas, 

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas, 
244 D Street, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Justinas Tuleikis,
130 Bowen St, So. Boston, Mass. 

D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietą po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass.

CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ BANKO PREZ.

JUOZAS KAVALIAUSKAS SAKO: j
Kad atstatymas Lietuvos priguli nuo pačių lietuvių. 

Žmogus negali jausties laisvu, pakol patsai savo reikalų 
negalės atlikti. Svetimtaučiai sako, kad tik 25 nuošim- x 
tis lietuvių moka skaityti ir rašyti, o tie kurie moka j?
skaityti ir rašyti mažai supranta arba nenori suprasti ©
kaslink tautos reikalus. Tai jeigu Kiniečiai turi 3000 X 
raidžių ir visi moka skaityti ir rašyti. Tai kodėl mes ne- 
mokam, turėdami tik 26 raides? Ar mes ne tokias sme- 
genis turim. Taip, broliai ir sesutės, skruskime mes visi, s 
kaip vienas už visus, o visi už vieną ir išmokime skaityti « 
ir rašyti. Atminkime, kad MOKSLAS—ŠVIESA, o ne ©
MOKSLAS—TAMSYBĖ.

Lai pamato pasaulis, kad mes neturėdami per 40 me- g
tų savo spaudos mokam skaityti ir rašyti kaip ir kiti mo- ©
kytų tautų žmonės. Kad pagelbėjus jums visiems atsiek- * 
ti tą brangiausi tikslą aš savo lėšomis atidarau mokyk- g 
las šiuose miestuose: Bostone, S. Bostone, Cambridge, © 
Lyrine, Brightone ir kituose Naujos Anglijos miestuos. 
Tad visi iki vienam reikalaukit aplikacijų ypatiškai ar g 
per laiškus šiuo antrašu: g

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS,
32-34 Cross St., Boston, Mass. |

©©®©@©®®@©©@@<3S©©@©@@©®®@©@@©©@©©©S©@©@©©©@©@©@©©©©©,5

WORCESTERIO LIETUVIŲ
NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS IR 

APDRAUDOS AGENTŪRA 
Vedama VINCO V ILK AUS KO

314 Mai^t Street, Ruimas 6
Telefonas Park 3890.

Toriu ant pardavimo daugybė gerų stubų ir tarmę, didelių ir ma
žu, brangių ir pigių, po visas dalis WorcMterio, pas mane galite pasi
rinkti kokių norite. Taipgi apdraudžių geriausia Amerikos kompani
jose, namus rakandus, automobilius, gyvastį ir sveikatų. širdingai 
kviečių visus Worcesterio lietuvius atsilankyti pas mane, o aš užtikri
nu teisingų patarnavimų. Neužmirškite adreso:

Ofisas; 314 Main Str., Room 6
Gyvenimo vieta; 63 Seymour Str.

LIETUVIAI PAS LIETUVĮ! .

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVEN0. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. Ašmenskienė, 
359 — 4-th St.

VICE-PIRM. — A. ČyžiuvienS, 
377A Broadway,

FIN. RAST. — O. Kašėčiutė, 
259 Athens Street.

PROT. RAST. — M. MarkuniutS, 
12 Lark Str.

KASOS GLOBĖJOS — į
i M. Kilmoniutė, 249 River Str., 

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.
MARŠALKA — Ona Mizgirtienė, 

135 C Str.
43 Hawkens St., Boston, Mass.

i ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PA1ALPĮNĖS DRAUGUOS * 

VALDYBA. ( 
80. BOSTON, MASS. ***• 

PIRM. — Motiejus žioba,
539 E. Seventh St., 

So. Boston, Mass.
: VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 

248 4-th.St., So. Boston, Mass.
• I PROT. RAST. — Jul. Savickas,

262 Fourth St., Room 7.
: n PROT. RAST. — G. Gedminas, 
| 126 O St., So. Boston, Mass.

t FIN. RAST. — Mar. Brikaitė, 
J 47 Vale St., So. Boston, Mass.
> RAS — Andr. Naudžiūnas,
| 16 Winfield St., S. Boston

• MARŠALKA — Step. Navickas,
I 181 D Str., So. Boston, Mass.

’ Draugija laiko susirinkimus kas 
I trečių nedėldienį kiekvieno mėno- 
? «io 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
I Salėje, So. Boston, Mase. Sekan- 

[ tis susirinkimas bus 17 d.
Rugpjūčio 3:30 vaL po piet

■ • * » »
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darbininkas

VIETINĖS ŽINIOS.
L. D. S. 1 KUOPOS SU

SIRINKIMAS.

Rugpj. 28 d. š. m. 8 vai. 
vak. įvyko LDS. 1 kp. susi
rinkimas. Atstovai iš LDS. 
ir Federacijos Kongreso iš
davė raportus iš ko visi na
riai buvo patenkinti ir pri
sižadėjo visus nutarimus iš
pildyti. Tuojaus padarytas 
įnešimas, kad reikia išrink
ti komisiją,, kuri rūpintų
si pasekmingai surengti 
Lietuvių Darbininkų Są
jungos Savaitę ir atsišaukti 
į visas kuopas ir draugijas, 
kad prisidėtų. Įnešimas 
karštai visų priimtas ir tuo
jaus išrinkta komisija iš šių 
ypatų: pp. J. GlinecKO, Z. 
Klapatausko, p-lės M. Žu
kauskaitės ir p-nios O. Jan- 
kienės, kuriems pavesta vi
sas organizatyvis darbas.

Beto nutarta atšalus orui 
surengti šokius.

Susirinkime pasirodė gy
vumas ir noras dirbti LDS. 
labui.

Prisirašė pora naujų na
rių — Petras Matulionis ir 
M. Valiulis.

Narys.

L. VYČIŲ 17 Kp. SUSI
RINKIMAS.

Rugpj. 28 d. 8 vai. vaka
re įvyko susirinkimas. Ap
tarus bėgančius reikalus ir 
išklausius atstovo į seimą A. 
Bendoraičio raportą eita 
prie laiškų ir užkvietimų. 
Užkvietimas nuo L. Vyčių 
iš Montello, Mass. dalyvauti 
jų rengiamam piknike rug
sėjo 1 d. š. m. priimtas ir 
nutarta ne tik, kad dalyvau
ti, bet dar ir prisidėti su 
programų. Programoje pa
sižadėjo dalyvauti šios ypa
tos: P. Rūta — bėgikas,
J. Jakubauskas — atletas. 
Taip-gi apsiėmė vaikinai ir 
merginos traukime virvės. 
Vėliaus p. A. F. Kneižis nuo 
LDS. 1 kp. žodžiu kviečia 
kuopą prisidėti su progra
mų ir darbu prie Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos Spau
dos Savaitės, kuri įvyks 
lapkričio pabaigoje ar gruo
džio pradžioje. Nutarta 
vienbalsiai prisidėti ir iš
rinkta į komisiją šios ypa
tos: pp. P. Špokas. A. Ben- 
doraitis. F. Zalieckis ir D. 
Antanavičius; p-lės: Z. Žu
kauskaitė. Z. Gurkliutė ir
K. Alisevičiutė. Susirinki
mas buvo gyvas ir skaitlin
gas.

Narys.

šiomis dienomis advoka
tas F. Kalinauskas atidaro 
savo ofisą šiose vietose: 6 
Beacon st. Beacon Building 
Room 411 Boston. 332 Bro- 
adway, So. Boston. Be to 
reikale gali kreiptis į namus 
256 Third st., So. Boston.

DRAUGIJA ŠV. KAZI
MIERO R. K. AP- 

V AIKŠČIOJ  A 30 
METŲ SUKAK

TUVES.
Ši draugija uždėta liepos 

4 d., 1889, perorganizuota 
rugsėjo 7 d. 1907 m. ir tais 
metais padėta ant stiprių 
katalikiški} pamatų, ko ir 
šiandien draugija prisilai
ko.

Per tuos 30 metų draugi
ja pergyveno visokių kliūčių 
iš priešii pusės, bet šiandie
na ji yra viena iš žymiausių 
draugijų So. Bostone. Ji žy
miai prisidėjo šelpime su
vargusios tėvynės Lietuvos 
ir^iavo brolių narių, našlių

ir našlaičių, streikierių ir 
nemažai bažnyčios . labui. 
Draugija kiekvienam na
riui išmoka pašelpų. ligoje ir 
pomirtinę ir todėl kiekvieną 
lietuvį kviečiame prisirašy
ti.

Sukoncentruokime mūsų 
pajėgas, kad galėtume kur 
kas daugiau prisidėti prie 
išgavimo Lietuvai laisvės.

Draugija, kad geriaus pa
žymėjus 30 metų sukaktu
vių rengia milžiniškų balių 
darbininkų dienoje, rugsėjo 
1 d. š. m. ant Berkley sa
lės, Boston. Tai-gi širdin
gai visus kviečia ateiti.

Rengimo Komisija.

PAVAŽINĖJO.
Grabininkas P. Akunevičius 

pereitą seredą pavažinėjo savo 
automobiliuje delegatą gerb. 
kun. Laukaitį. Parodė žy
mesnes ir gražesnes Bostono 
vietas. Utarninke p. Akune
vičius savo automobilių nuve
žė ir parvežė dykai gerb. dele
gatą į Brightoną, kur tą dieną 
delegatas laikė prakalbą.

Rumunai tebtęsia plėšimus 
Vengrijoj. Plėšia privatinę ir 
valdžios nuosavybę. Pavogė 
daug lokomotyvų, vagonų, gal
vijų ir tt.

kaimo. 20 metų atgal gyveno 
Lietuvoje. Jei gyvas meldžiu at
sišaukti.

Marijona Šleinienė,
686 8-th St., So. Boston, Mass. 

(30)

pav., Semiliškią valščiaus, Pa- 
gendų kaimo. Malonėkit patys 
arba kas žino apie juos pranešti 
šiuo antrašu:

A Vaičekevičius,
40 St. James St., Nonvood, Mass. 

(30)

Paieškau giminią ir pažįstamų 
Kaimo gub., Panevėžio par., Rėk
lią ’kaimo. Atsišaukite: 

J. Juodikis, 
Chinese Charbin 

Post restante China.
(30)

REIKALINGAS TUOJAUS- 
VARGONININKAS GERAI ŽI
NANTIS SAVO AMATA ALGA 
GERA ATSAKANČIAM VYRUI. 

KUN. E. V. GRIKIS,
396 Church St., New Britain, Ct.

PAAIŠKINIMAS.

Šv. Kazimiero R. K. Dr-ja 
rengia 30 metų gyvavimo su
kaktuves. Tą dagirdus Sus. 
Šv. Kazimiero dr-ja viešai 
prieš tas sukaktuves protestuo
ja būk neteisėtai skelbias, kad 
išgyvavus 30 metų. Čia turi- 
mee paaiškint, kad mūsų Šv. 
Kazimiero R. K. dr-ja yra per
gyvenus skilimą ir dalis narių 
atsimetus sutvėrė Sus. Šv. Ka
zimiero dr-ją. Skilant mums 
liko čarteris, antspauda, vėlia
va, knygos ir visi kiti dr-jos 
turtai.

P. Petrauskas pirm.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Ar norite greit parduoti, 
pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbinin 
ką” pridėdami ir dolerine 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka.
Už vieną sykį 
Už tris sykius

,50c.
$1.00

Paieškau Antano Jankausko 
Suvaiką gub., Pajavonio par., Tri
laukių kaimo. 20 metą atgal gy
veno New Jersey. Meldžiu atsi
šaukti.

Marijona šleimienė,
686 8-th St., So. Boston, Mass. 

(30)

Paieškau Izidoriaus Cerakevi- 
čiaus Virbalio parap., Kurpiką

Išsiduoda ant rendos vienas di
delis puikus kambarys, su visais 
parankumais privatiškoj šeimynoj 
dėl vienos arba dvieją ypatą. No
rėdami sužinoti, telefonuokjte: 
Bellevue 1325-w Roslindale, Mass. 

(30)

ANT RENDOS vienas 3 ruimų 
lubų kartą $1.25 į savaitę; ir dvi 
lubų karti po $1.50 ir $1.75 į sa
vaitę. Ant visų lubų yra gasai ir 
naujausi įtaisymai. 244 W. Bro- 
adway, So. Boston, Mass.

(30)

KaunoPaieškau P. Juodka,
rėd., Salako par., Biržinų kaimo. 
Meldžiu atsišaukti, nors iš gimi
nią ar pažįstamą.

J. Juodikis,
*• Chinese Charbin 

Post restante China.
(30)

PARSIDUODA NAMAS.
9 kambariai, maudynės, visi nau

ji įtaisai. Naujai išpopieriuota 
išmoliavota ir viskas gerai patai
syta. Ant 426 W. 4-th St., So. 
Boston, Mass. 
Atsišaukite.

J. E
167 Brook,

Parsiduoda pigiai.

NOBLE,
Milton, Mass.

Tel. 941—Milton.
____  (30)

Paieškau pažįstamą Antano Ga
linio ir Anielkos Pineliutės. Jie 
visi yra Vilniaus gub., Traką

DIDELIS BALIUS!

FARMA. 1

Į CHENANGO COUNTY, N. Y.
345 akrai: 150 dirbamos žemės, 

80 akrą girios, kita ganykla; že
mė derlinga su moliu; 2 barnės, 9 
kambarią stuba ir kiti budinkai,. 
33 galvijai, 4 arkliai, 50 vištą, vi
si farmos įrankiai; šieno pilnos 
barnės. Parsiduoda su viskuom 
už $8.300. Įmokėt $6.000. Plates- 
nią žinią klauskit pas:

A. ŽVTNGILAS,
26 Broadway, So. Boston, Mass.

Paieškau dėdės Kazio Liutke
vičiaus. Pirmiau gyveno Brook
lyn’e, N. Y. Aš gavau laišką iš 
Lietuvos. Rašo, kad Urbonienė 
ir Česnulevičius mirė ir prašo sa
vo brolio atsiliepti. Tavo brolis 
buvo nušautas gegužio mėn., 1919 
nr. Meldžiu atsišaukti šiuo ant
rašu:

Jos Glinsky,
6715 S. Lincoln St., Chicago, III. 

(30)

Paieškau brolio Jurgio Miel- 
kaus, Suvalkų rėd., Punsko par., 
Švenčiškių kaimo; 17 metų kaip- 
Amerikoje; turi kaktoje ženklą 
(perplauta). Kas apie jį žinote, 
malonėkit pranešti arba jis pats 
teiksis atsišaukti sekančiu antra
šu:

Magd. Mielkiutė,
731 W. Leiington St., 

Baltimore, Md.
(4)

REIKALINGI AGENTAI Lie
tuvių Spaudos Bendrovei, kurie 
galėtų rinkti spaudos darbus iš 
visų kolonijų nuo svetimtaučių ir 
lietuvią. Užmokestis gera. Atsi
šaukite :

Lietuvių Spaudos Bendrovė, 
(Lithuanian Printing Co.) 
6400 Superior Avė. N. E. 

Cleveland, Ohio.
(30)

Paieškau savo vyro dėdžią Juo
zo ir Konstantino Kurą ir pusbro
lio Stasio Ramanausko, gyvenan
čią Amerikoj. Mano vyras paei
na iš Suvaiką gub., Zapiškią par., 
Vilimą kaimo. Meldžiu atsiliep
ti patįs arba kas kitas, nes aš tu
riu svarbą reikalą. Jau 5 metas 
kaip susirašiau su S. Ramanaus
ku. Mano adresas:

x Marijona Kuras,
54 Carlton Terrace, Sivansea

S. Wales.
(4)

Aš Ignas Kaikūnas, iš Vilniaus 
rėd., Traką pav., Nemajūnų pa
rapijos, paieškau savo pusbrolio 
Vinco Kaikūno, švogerio A. Ra
manausko ir draugą M. Žemino ir 
kitą. Meldžiu atsišaukti arba ki
tiems apie juos pranešti šiuo ant
rašu :

J. Kaikūnas, 
Oldebrock Vlusktoord 

Legerplots Camp 1 Holland.

REIKALINGA MERGINŲ

Prie dirbtuvės darbų. Pritiri- 
mo nereikalinga. Mokestis 
$12.00 iš pradžios. Gera mo
kestis kada išmoksta darbą. 
Atsišaukite

American Can Co.
Off A St., So. Boston.

Paieškau savo draugės Petronė
lės Mockienės Kauno gub., Rasei
nių apskr., Jurbarko par., Dar- 
gaitėlią dvaro. Jei kas žino ar ji 
pati malonėkite atsišaukti šiuo ad
resu. 5

Monika Šneiderienė,
14 Ninth St.,

E. Cambridge, Mass.

Paieškau darbo mokytis už bu- 
čerį. Esu prielankus prie žmo
nią, šneku lenkiškai, rusiškai, 
lietuviškai ir angliškai. Taip-gi 
moku ir skaityti visų kalbų. Esu 
dirbęs už bučerį mažam hotell’yje 
ir pažįstu mėsą skirtumą. Esu 
blaivus, nerūkau, vidutinio am
žiaus, nevedęs. Turiu paliūdiji- 
mus tam darbui reikalingus. Bu- 
černės arba grosernės, kurios rei
kalauja darbininką rašykite šiuo 
antrašu:

John Zickas,
534 N. Percy st., Philadelphia, Pa. 

(30)

Atsibus Panedelyje,

1919

i

Rugsejo-Sept. 1 d.,

30 METŲ SUKAKTUVIŲ
RENGIA ŠV. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJA

I

Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
ezamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kronišką, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išezaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėkų. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytų kad aš jūsų negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai.

I

Darbininkų dienoj (Labor Day),

ANT BERKLEY SVETAINĖJE,
KAMPAS TREMONT and BERKLEY ST., BOSTON, MASS. PRASIDĖS 2 VAL. 

PIETŲ IR TRAUKSIS IKI VĖLAI NAKTIES.

GERBIAMIEJI:—
Širdingai kviečiame tamstas visus atsiįankyti ant iškilmingo baliaus.

Tokio baliaus Bostone dar nebuvo, tai-gi nei vienas nepraleiskite progas, atsilan
kykite kuoskaitlingiausia, o būsite pilnai užganėdinti. Bus skanių valgių ir gėri
mėlių.

Širdingai visus kviečia RENGĖJAI.
KELRODIS: Važiuojantiems apielinkių miestelių reikia imti karą, kuris privežtą prie 

kampo Dover ir "VVashington Sts. Nuo to kampo reikia eiti tiesiog Dover st. į salę. So. Bostonie
čiai imkite karą Copley Sąuare, kuris nuveš tiesiog prie salės durą. Nežinantieji privažiavę Do
ver st., klauskite konduktoriaus.

AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. ]
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija.t i 

nevirinlmas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spėj ' 
ką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vl-J ] 
sur ieškoji* sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje Ir už rabežiąj i 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistą, Bitterio Kraujo valytojoj i 
Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė-' ' 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas' ' 
išsiva!x, diegliai uebebadė po krutinę. Vidurią rėžimas išnyko po nžmušl-4 > 
mui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesią išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras.] ] 
Biteria, ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tokj skirtumą kaip tarpi i 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykfą dė-] 
kavoju Salutaras mylistą geradėjut ir linkiu visiems savodraugams ir pa-i 
žjstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salo 
taras:

1707 S. Halsted St. Tel. Canalution, J. Baltrčnas, Prof. g 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, UI.

JATUL'S ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS.
Jatul's

Jatul’s

Jatul’s

$1.00
Apsaugojimui savo sveikatos vartokit: 

Anodia .....................................................
Mūsų Anodia tikrai Europiško stiprumo; 
Capsulax ..........................................................50c.

Nuo užkietėjimo vidurią.
Capudache Capsules .......................................50e.
Rekomenduojam nuo galvos skaudėjimo;

Jatul’s Cough Remedy.............................................. $1.00
..Šią mediciną mes rekomenduojam nuo kosulio ir 

krutinės skaudėjimo;
Jatul’s Ext. Stomache Bitters................................... $2.00

Duoda stiprumą ir taiso apetitą prie valgio ir
Jatul’s Trejanka .........................................................50c.

Sudėta iš gydančią šaknių.
Ir šimtai įvairią kitokią gydančiu žolių galima gauti pas 

mus.
Visokius patarimus duodam, kas link medicinos ir svei

katos.
Reikalaujam agentą. Duodam gerą uždarbį. 

Kreipkitės žemiaus paduotu adresu.
Per mane galima gauti medicinų, kokią tik pasaulyje 
vartojama. Reikale Tamsta, su orderiu sykiu siųsk ir 

pinigus “Money Order’iu” arba registruotą laišką 
adresuokit:

P. A. JATUL,
P. O. Box 2128. Boston, Mass.

VYRAI IR MOTERYS gg
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko- 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne- hrt 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba kn- 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- Ęs 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 
pasitark su manim. Be

NEGAIŠINK DAUGIAU LAIKO.
Mano ofisai yra įtaisyti su vėliausios mados elektrikos ir 2Q 

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko Sg 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo- 
terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė Pe 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- gjS 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- ep 
rėjimas yra dykai.

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa-2£ 
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbos 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus. Ęs

D R. MORONEY g
>73 Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaetysg 

Teatro. BOSTON, MASS.
Ofiso valandos y Nedėldieniais ir šventėmis
9 ryto iki 8 vakar* 10 ryte iki 2 po pietų. Ee

Pabėgo moteris Gertrūda Gas- 
paravičienę (Ramanauskaitė) 
Kražių par., Linkaičių kaimo su 
'Petru Baniuliu Salamiesčio par., 
Gumblią kaimo. Išpardavus gy
vulius pasiėmė $80.00 pinigais. 
Kas apie tokią sužinotą ir praneš
tą man — būčiau labai dėkingas.

Adomas Gasparavičius,
78 Eschange St., Athol, Mass.

(4)

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiao adynoe Gydo viaokiae liga*
1-8 P.M. 6-8 P.M. Priskiria Akinio*.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostl, ji padaryt vaidą 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir BALTĄ. Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėto- 
tęs 75c ir $1.00. Pinigus galima tlątt 
popierini dolerj arba stampomis.

Distributor Wilbert Co.,
P. O. Box 772, Waterbury, Ct.

Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPEB ■ 

(Dr. M. V. KasparaviMu) ;
425 BR0ADWAY, ] 

South Boston, Mass. ; 
Tel. So. Boston 27.

Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M.

•MMMMGMGMNMMMB

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami irpripil-l 
domi visai be skausmo, bu 
geriausiais prietaisais, s ir 

naujų išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston, Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai- vakare.

NadSlion.il 
noo 10 »•!. ry to 
Iki 4nl. vak »n

Tel. So. Boeton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisakai 

Ofiso valandos:
Ryt iis iki 9 vai.

Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Bell Phone Dickinaan 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofi»o Valanda*;

Nuo 9 rito iki S po pieta
Vakarai*, Ketverge nuo G iki 9 P. M.

Nededami* iki 4 no piėta.

JUS GALITE SULAIKYTI j 
PLAUKU SLINKIMĄ. I
Dennafnga inlaik* plinka alinki- I 

m*, praialina pleiskana*, niežėjimą 3 
odoa g»lvo*. antrina plauku priduoda i 
ma jėm* reikalinga manta.

Dermafusra p adary* kad JuO pla«- 
kai bu tanku* švelnu* ir ikaiitu*. | 
« Oda Juū irai roję bu tyra, pleis- f 
kanos Išnyk* ant visados ir plauksi 5 

neslinks daugiaus!
Reikalaujant prisiusime Jum paė- r 

ta suris dykai išbandymui sampala. 1
Prisiūkite M c. stampomis persinn f 

timo lėšų, gausi išbandymai dežiute r 
Dennafnros ir brošiūra.

ARGIL SPECIALTIES CO. Į 
BOX 87. PNILAOELPHIA. M. 4

NadSlion.il



